
ZAPISNIK

11. SJEDNICE PROGRAMSKOG SAVJETA
Broj sjednice: 5/11-2022

Sjednicu Programskog savjeta sazvala je ravnateljica Janja Sesar 25. travnja
2022. g.
Datum i vrijeme održavanja: 3. svibnja 2022., s početkom u 15:30 sati.
Način održavanja: u prostorima Pogona, Ulica kneza Mislava 11
Prisutni  članovi  Programskog savjeta:  Karla Pudar,  Tereza Teklić  i  Domagoj
Šavor.
Nisu prisutni Nino Preložnjak i Bernarda Cesar. 
Prisutni zaposlenici Pogona: ravnateljica Janja Sesar
Ravnateljica je pozdravila članice i članove Savjeta, a predsjednica je uputila
članove/ice u dnevni red:

1. Utvrđivanje zapisničara

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Prijedlog projekta za programsku razmjenu u sklopu projekta 
REG.Lab 

4. Informiranje o realizaciji projekata financiranih od strane Grada 
Zagreba

5. Razno

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara
Ravnateljica je predložila da ona bude zapisničar. 
Zaključak: Ravnateljica Janja Sesar je jednoglasno izabrana za zapisničarku.

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda
Predsjednica predlaže dnevni red. Nema prijedloga za izmjenom i dopunom
dnevnog reda.
Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen.



Ad 3. Prijedlog projekta za programsku razmjenu u sklopu projekta REG.LAB 

Ravnateljica je izvijestila kako je na natječaj za programsku razmjenu s 
kulturnim centrom Magacin u Beogradu stigla jedna prijava i to od Udruge za
interdisciplinarna i interkulturna istraživanja. Organizacija je prijavila projekt 
pod nazivom "Zagrebački velesajam kao laboratorij razmjene unutar pokreta 
Nesvrstanih". 

Cjelovita prijavnica je prije sjednice proslijeđena članovima Savjeta kako bi je
mogli pročitati. Prisutni članovi Savjeta se slažu kako je prijava kvalitetna te 
se može predložiti za programsku razmjenu. 

Osim toga, ravnateljica i članovi Savjeta su predložili kako bi bilo dobro da 
poziv za sljedeći krug razmjene unutar ovog projekta, a koja će se dogoditi u 
2023., bude otvoren paralelno s pozivima za javne potrebe u kulturi Grada 
Zagreba i Ministarstva kulture (početkom rujna) te da traje do kraja 
studenog. Ravnateljica će ovaj prijedlog prenijeti Operaciji grad i partneru na
sljedećoj razmjeni kako bi se to na vrijeme moglo dogovoriti. 

Zaključak:  Članovi  Programskog  savjeta  odobrili  su pristiglu  prijavu  za
razmjenu. 

Ad. 4. Razno 

Ravnateljica je izvijestila kako Pogon, kao ustanova, još uvijek očekuje 
odluka o raspodjeli programskih sredstava od strane Grada Zagreba, no s 
obzirom na datum, s nekima se moralo krenuti u provedbu jer su u planu 
rada, a i uvršteni su u financijski plan. 

Ravnateljica je također izvijestila kako je pokrenut proces izmjene pojedinih
stavaka u načinu korištenja prostora Pogona Jedinstvo, a koji se prvenstveno
odnose  na  glazbena  događanja  i  na  izložbe.  Naglasila  je  kako  pojedina
postojeća pravila više ne odgovaraju potrebama i današnjem kontekstu te
kako  ih  je  potrebno  izmijeniti  ili  nadopuniti.  Dogovoreno  je  da  će  Pogon
napraviti prijedlog izmjena i dopuna koji će se izložiti u narednom periodu.



Ravnateljica je istaknula kako se u tom procesu, osim Savjeta, konzultiraju i
partnerske organizacije, posebno one koje rade u tom polju. 

Sjednica je završena u 16:30 sati

Zapisničarka: Janja Sesar                                Predsjednica Savjeta: 
Karla Pudar


